De huishoudhulpen van Ten Diensten kennen hun vak en streven naar een goede kwaliteit. Om
hieraan te voldoen kunnen zij rekenen op interne opleidingen en begeleiding in hun job.
Om goed werk te kunnen leveren is goed materiaal onontbeerlijk! Niets is zo vervelend om te
werken met onvoldoende of gebrekkig materiaal: een aftrekker die steeds van de steel loskomt,
pluizige doeken, … .
Als we aan de slag kunnen met materiaal waarmee we vertrouwd zijn en graag werken zijn we des
te gemotiveerder en kunnen we efficiënt poetsen.

Zorgt u ervoor dat er voldoende producten aanwezig zijn.
Niet alleen poetsmateriaal, maar ook poetsproduct.
Er moet geen overvloed zijn aan schoonmaakmiddelen,
maar enkele zijn al goed genoeg.
Milieuvriendelijke producten zijn het best voor het milieu,
maar u bent vrij in het kopen van uw eigen poetsproducten. Opgelet! Ammoniak, azijn en bleekwater gebruiken
wij niet, omdat deze schadelijk zijn voor de meeste oppervlakken.

Wat uitleg over het basismateriaal.
 (Vloer) aftrekker : De breedte van de trekker is aangepast aan de woonruimte.
De steel moet minstens tot op schouderhoogte komen om rugproblemen te voorkomen.
 Borstel : Kies de juiste borstel voor de juiste ondergrond. Harde haren voor buiten bijv. de
stoep te keren, zachte haren voor binnenshuis.
 Plumeau : Een plumeau is zeer geschikt voor moeilijk te bereiken plaatsen, vb. onderkant van
een kast.
 Stofzuiger : Belangrijk is dat de stofzuiger goed zuigt. Ook handig zijn hulpstukken om bv. de
zetel te stofzuigen. Zorg ook voor voldoende reserve zakken.
 Dweilen (2x) : Een 2de dweil leggen we onder de emmer om geen kringen
achter te laten op de vloer. U wast de dweilen in uw wasmachine, zonder gebruik
van wasverzachter. Anders verliezen ze hun goede werking.
 Emmers (3x) : Zorg voor een emmer met een goede handgreep zodat die
makkelijk kan verplaatst worden en ook handig is een emmer met een giettuit.
 Microvezeldoekjes (4x) : Deze doekjes reinigen zelfs zonder
schoonmaakmiddel. Ze worden gebruikt voor gladde oppervlakten
zoals tafels, kasten, glas, in de badkamer, keuken, … .
U kan voor elke plaats een doekje kiezen met een andere kleur,
vb. de toiletten in een rode kleur, de keuken in een groene kleur, … .
U wast uw doekjes wekelijks in de wasmachine (mag op 60°C) zonder
wasverzachter. Anders verliezen ze hun goede werking.
 Aftrekker voor de ramen : Deze is best aangepast aan de grootte van uw ramen. Het
belangrijkste deel is de rubberen band: als die versleten is, is het veel moeilijker om uw ramen
streeploos te reinigen!
 Zeemvel : Een zeemvel is een zachte lap van zeemleer, die gebruikt wordt om gladde
voorwerpen schoon te maken of droog te maken. Het wordt vaak gebruikt
bij het glazenwassen.
 Spons of krasvrije spons : Een schuurspons met een wit pad is een krasvrije spons.
Hiermee kan u delicate materialen schoon maken (badkamer, keramiek, chroom, …).
Het verwijdert makkelijk kalkresten op glas.
 Trapladder met goede houdgreep : De trapladder moet stabiel zijn en moet
een houdgreep hebben. Dit is belangrijk voor de veiligheid!
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